REUNIÓ AMB ELS CAPS DE LA RPMN I SINDICATS
28/06/17
Ahir vam tenir la reunió amb els responsables de la RPMNord, us resumim els punts
més destacats que es van tractar:

TEMES OPERATIUS:
- Enviament d’efectius d’USC de tota la regió per tal de cobrir el complex central a la
jornada de portes obertes (acte lúdic) ens diuen que miraran de canviar el sistema per
cobrir aquest esdeveniment amb agents d’ARRO i BRIMO o altres serveis centrals.
- Comunicat Intern de l’ABP de Cerdanyola sobre els criteris de concessió de permisos
durant l’estiu, on les CD consideren que surten perjudicades. Ens comuniquen que la
gestió és del tot correcte i que es tracta sempre de garantir els serveis mínims, i aquest
sistema tant serà per denegar com per concedir permisos.
- CD Pineda on denunciem que hi ha diverses queixes sobre el tema de responsabilitat
d’OAC per part d’agents quan hi ha un caporal que pot fer de responsable. Ens
contesten que ells han comprovat que això no hauria de passar ja que compten amb
el quadrant Q3 de dia i miraran que en torn de nit tampoc no passi.
- Formació de tir. Desplanificació de tir un cop els agents ja estan de camí; en aquests
casos s’imputen 2 hores. I ens comenten que mai és per un motiu arbitrari i que
respon a algun motiu especial per part de ARRO (pluja, dispositiu, entrada,...) Els
mesos de desembre i gener s’usen per fer repesques dels efectius que no han tirat. Ens
informen que a dia d’avui un 50% dels efectius ja han fet formació d’arma llarga.
Durant el mes d’agost, per motius de calor, només es planificarà tir a primera hora.
- CD Sta Perpetua: creuen que els comandaments tenen el deure (i obligació) del
compliment dels horaris d’entrada i sortida, però estan d’acord que les càmeres de
videovigilància estan per seguretat, no per fer aquest control.
La publicació d’estadístiques de les denúncies de trànsit i D10 per escamot,
acompanyats de comentaris als brífings i a caporals, entenem que és una mala praxi on
s’incentiva que els agents denunciïn.
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El vehicle de paisà o sense mampara ho miraran, tot i que Sabadell en tenia dos, però
un s’ha donat de baixa per que la reparació era molt cara i no hi ha reposició fins a que
caduquin els rènting.
- CD St. Adrià: per la manca d’efectius i per la problemàtica especifica de St. Adrià,
s’intensificarà la presència d’Arro.
- Hores extres: hi ha moltes queixes sobre el sistema de repartiment dels lots, els caps
regionals ens comenten que la Regió no ha participat en res, s’han repartit segons
criteri de la Comissaria general Tècnica.

TEMES ADMINISTRATIUS:
- Denunciem l’estat dels cascs d’ordre públic i dels motoristes d’USC. Ens comuniquen
que els cascs no tenen caducitat, que si hi ha algun material defectuós o trencat que es
demani una reposició del mateix. Ja hem replicat que tot material té una caducitat.
- Centre penitenciari Quatre Camins: Tornem a treure el tema del material defectuós,
en mal estat i vetust. Ens tornen a dir que depèn del Departament de Justícia i que ja
els van posar en coneixement a la gerència del centre, però encara no han respost.
Malgrat això faran una visita al Centre i faran un informe exhaustiu i detallat amb
fotografies de tot el denunciat.
- Aires condicionats de Granollers. Alguns ja estan arreglats i d’altres estan pendents
de rebre material. De Sta Perpètua resolt. De St Adrià han posat dos pingüins a la
espera que arribi material. De Badalona resolt. De Sta Coloma queda pendent el
menjador quan arribi el material. De Vector Mollet no troben la solució definitiva.
- Per substàncies decomissades es compraran recipients estancs per evitar olors a les
OACs; i també es compraran 3 contenidors gran per guardar la marihuana
decomissada.
- Ja s’ha fet actuació pels ratolins que han aparegut a la zona de porta Granollers, falta
tapar el forat amb vidre i ciment.
- S’ha aprovat el pressupost pel 2018 posar separacions físiques entre els espais
públics i privats de les comissaries (com per exemple porta/oac Sta. Coloma)
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